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    Δπίζεο δειώλσ ππεύζπλα όηη γλσξίδσ ηελ απόθαζε 788/29-06-2018, ηεο Σπγθιήηνπ ΔΚΠΑ (ζε 

αλακνλή δεκνζίεπζεο ΦΔΚ) θαη ηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜΣ (απόθαζε 

Σπγθιήηνπ ΔΚΠΑ 848/02-07-2018).  

 

 Όηη ζα εμεηαζηώ ζηα Αγγιηθά. 

 Όηη ε θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή. 

 Όηη ζα θαηαβάισ δίδαθηξα 2000 επξώ  βάζεη ηνπ Καλνληζκνύ (α' δόζε 500 επξώ κε 

ηελ εγγξαθή).  

 Όηη ζα εθαξκόδσ ηηο απνθάζεηο ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο πνπ ζα ζπκπιεξώλνπλ 

ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜΣ.   

 Σπλεκκέλα ππνβάιισ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά:  

1. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα.  

2. Αληίγξαθν πηπρίνπ όπνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν βαζκόο πηπρίνπ ή βεβαίσζε 

πεξάησζεο ζπνπδώλ όπνπ θαίλεηαη ν βαζκόο πηπρίνπ.  

3. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο ηνπ πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ. 

4. Φσηνηππία δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

5. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή γηα ηηο αληίζηνηρεο Ννζειεπηηθέο Δηδηθεύζεηο.  

6. Γεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, εάν υπάρχουν. 

7. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, εάν υπάρχουν. 

8. Πηζηνπνηεηηθό αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο από ηνλ ΓΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ όζνη πξνέξρνληαη από    
       ηδξύκαηα ηεο αιινδαπήο, ζύκθσλα κε ην άξ.34, παξ. 7 ηνπ Ν. 4485/17. 
 
9. Δμνπζηνδόηεζε από ΚΔΠ ή Αζηπλνκηθό Τκήκα MONO ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε 

θαηαηίζεηαη από ηξίην πξόζσπν.  
 

Δλεκεξώζεθα επίζεο γηα ηα θάησζη: 

 Τηο εκεξνκελίεο ησλ εμεηάζεσλ ζηα Αγγιηθά θαη ηεο ζπλέληεπμεο. 

 Δηδηθεύζεηο ζηηο νπνίεο ζα ππάξρνπλ ιηγόηεξνη από πέληε (5) επηηπρόληεο δελ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ. 

 Η αίηεζε ζα ππνβιεζεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εηο 

ηξηπινύλ.  

 Αίηεζε κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 

 Ταρπδξνκηθή αίηεζε δελ γίλεηαη δεθηή. 

 Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη/εο δελ επηζηξέθνληαη.                                                                                    
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